
 

 دليل األسرة
  الدعم المتوفر لعائالت ضحايا جرائم القتل أو

 حيلة شريرة المفقودين عند اإلشتباه في وقوع

 ( في بريتش كولومبياRCMPقسم الجرائم الكبرى في شرطة الخيالة الكندية الملكية )

 الفريق المتكامل للتحقيق في جرائم القتل
[Arabic] 



إن فقدان شخص عزيز، أو عدم معرفة مكان تواجده، يعتبر أمراً صعباً جداً لجميع أفراد األسرة واألصدقاء والمجتمع المحلي 

دليل ( والفريق المتكامل للتحقيق في جرائم القتل هذا الدليل المعنون E Divisionبأكمله. يقدم قسم الجرائم الكبيرة شعبة إي )

لمساعدتك خالل هذا الوقت األسرة: الدعم المتوفر لعائالت ضحايا جرائم القتل أو المفقودين عند اإلشتباه في وقوع حيلة شريرة 

 الصعب. 

سنقوم بعمل تحقيق كامل عند إختفاء أو وفاة شخص عزيز عليك، والهدف منه هو تحديد المسؤول )أو المسؤولين( عن هذه 

األعمال وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى العدالة. وفي أثناء التحقيقات، قد تكون لديك أسئلة أو مخاوف تتعلق بالشخص العزيز 

 عليك وعن إجراءات التحقيق. 

إذا في أي وقت كانت لديك أسئلة أو مخاوف، أو تحتاج إلى المساعدة، الرجاء أن تتذكر بأنه ال يتعين أن تواجه األمر لوحدك في 

هذا الوقت الصعب. األشخاص العاملون في وحدة خدمة الضحايا متوفرون لتقديم الدعم ويمكنك اإلتصال بهم عن طريق الهاتف 

( أو قسم الشرطة المحلية. في كندا، يملك ضحايا RCMPمن خالل المركز المحلي لكتيبة شرطة الخيالة الكندية الملكية )

الجريمة الحق في الوصول إلى المعلومات وفق قانون حقوق الضحايا الكندي، وقانون ضحايا الجرائم في بريتش كولومبيا، 

 وقانون مساعدة ضحايا الجريمة. ويشمل هذا الشهود وأفراد األسرة. 

هناك خطوات عديدة للتحقيق وسيتم تقديم معلومات كثيرة إليك. ننوي أن يكون هذا الدليل كتيباً مرجعياً للمساعدة في تقديم فهم 

إلجراءات التحقيق ولمساعدتك في تحديد موارد الدعم. الرجاء إستخدام هذا الدليل أيضاً لكتابة المالحظات، وتسجيل رقم الملف 

 فيه أو معلومات اإلتصال المهمة؛ لكي تكون هذه المعلومات في مكان واحد يمكنك الوصول إليها بكل سهولة. 

 إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف أو معلومات عن فقدان أو وفاة شخص عزيز عليك، نشجعك على اإلتصال بالمحقق الرئيسي. 

 

 

 المخلص،

 الضابط المسؤول        الضابط المسؤول

 الفريق المتكامل للتحقيق في جرائم القتل      قسم الجرائم الكبرى –شعبة إي 

 رسالة من

 الضباط المسؤولين



 إذا وقعت ضحية للجريمة، هناك خدمات وموارد متوفرة لمساعدتك في التعامل مع اآلثار العاطفية والبدنية والمالية للجريمة.

برامج خدمات الضحية متوفرة ألي شخص يقع ضحية للجريمة. تقدم لك هذه البرامج معلومات عن حقوق الضحية، الدعم 

العاطفي، نظام العدالة الجنائية، معلومات محددة عن آخر المستجدات المتعلقة بملف التحقيق الخاص بك لدى الشرطة وقضيتك 

في المحكمة، وتقدم مساعدة عملية في تكملة بيانات الضرر التي تقدمها الضحايا وإستمارات طلب التعويض ومساعدة ضحايا 

 الجريمة، وكذلك اإلحالة إلى الموارد اإلضافية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

( أو مركز الشرطة المحلي للتحدث مع موظف برنامج خدمة RCMPإتصل بالكتيبة المحلية لشرطة الخيالة الكندية الملكية )

( الذي يقدم VictimLINKالضحية. يمكنك أيضاً الحصول على خدمات الضحية من خالل اإلتصال بخط هاتف الضحية )

ساعة  42خدمات الدعم واإلحالة للضحايا، وهو عبارة عن خط هاتف مجاني للمعلومات في بريتش كولومبيا ويعمل على مدار 

(. وهذه الخدمات متوفرة لك لتقديم الدعم العاطفي، والمساعدة على التعافي والتخفيف من حدة  0808-563-800-1في اليوم )

التعرض للمزيد من األذى. ويمكنهم أيضاً تقديم المزيد من المعلومات عن الشخص العزيز على قلبك، ومعلومات عن إجراءات 

 المحكمة والجاني )أو الجناة( بعد إلقاء القبض عليه )أو عليهم(. 

يمكن لموظفي خدمة الضحية أن يكونوا آذاناً صاغية ولديهم معلومات عن الحزن ومساواة الحزن والتي قد تراها مفيدة. 

وسيمكنهم أيضاً مساعدتك في تحديد خدمات الدعم اإلضافية والتي قد ترغب في اإلستفادة منها، مثل خدمات مواساة الحزن، 

واإلستشارة والكثير من غيرها. الرجاء عدم الشعور بأنه يجب عليك مواجهة الحزن بمفردك. هناك الكثير من الخدمات المتوفرة 

 لمساعدتك خالل هذا الوقت الصعب. 

 

 (1-800-563-0808) VictimLINK 

 خدمات دعم الضحية المتوفرة لك



 تقديم معلومات للشرطة

تعتبر جميع المعلومات التي تقدمها مهمة جداً للتحقيق، لذلك كن مستعداً لإلجابة على األسئلة المتعلقة بالشخص العزيز على قلبك. 

 كلما تمكنت من تقديم معلومات أكثر، يصبح التحقيق أقوى.  

  أين تمت مشاهدة الشخص العزيز عليك في آخر مرة؟ ماذا كان يفعل؟ مع من كان؟ مع من يرتبط؟ كيف يبدو؟ هل لديه

عالمات خاصة، مثل ندبات؟ هل يستخدم الشخص العزيز على قلبك وسائط التواصل اإلجتماعي؟ هل يمكنك تقديم معلومات 

أو تصريح للحصول على سجالت هاتفه النقال؟ هل يقوم أو قام الشخص العزيز عليك في المشاركة بسلوك محفوف بالمخاطر 

أو يستخدم/كان يستخدم مواد غير مشروعة؟ إذا كنت تتذكر أية معلومات أخرى بعد أن أكملت حديثك مع الضابط، يرجى 

 إخباره بذلك على الفور. 

 

 

 

 إسأل أسئلة

إحتفظ بسجل عن التقرير ورقم الملف، الشخص المسؤول عن الملف، ومتى سيتصل بك شخص آخر. إذا كانت لديك أسئلة أو 

في نهاية هذا الدليل  بالمالحظاتمعلومات بعد ذلك، ال تتردد في اإلتصال بالمحقق المسؤول عن ملفك. قمنا بوضع فقرة خاصة 

 حيث يمكنك أن تكتب فيها المعلومات. 

 

 تحديد شخص ليكون نقطة اإلتصال

 لتسهيل عملية اإلتصال بين الشرطة وأسرة وأصدقاء الشخص المفقود أو القتيل، من المهم بمكان تعيين شخص واحد للعمل 

. يتعين أن يكون هذا الشخص أحد أفراد أسرة أو صديق يرغب في أن يكون نقطة اإلرتباط بين األسرة كنقطة إتصال رئيسية

 والمحققين وخدمات الضحية.

ستساعد نقطة اإلتصال الوحيدة في التخفيف من حدة أية معلومات ناقصة، وستساعد األسرة على أن تبقى على إطالع وتساعد 

 فريق العمل على مواصلة التركيز على مهمتهم. 

على تبادل معلومات حساسة أو محرجة لألسرة مع الشرطة، أو الحصول على معلومات نقطة اإلتصال الرئيسية قد تشمل مهمة 

من الشرطة قد تكون أخباراً صعبة أو محبطة. إذا لم تكن مستعداً أو راغباً في أخذ هذا الدور، قد تكون خدمات الضحية قادرة على 

 تقديم المساعدة. 

 

 

 كيف يمكنك المساعدة؟

  كيف يمكن أن تبقى على علم باألمور؟



المحقق الرئيسي لهذا الملف مسؤول عن إجراء التحقيقات، وإعدادها تمهيداً للمحاكمة. سيعمل المحقق الرئيسي جنباً إلى جنب مع 

فريق التحقيق وضباط آخرين وأجهزة تنفيذ القانون. في حالة إنتقال المحقق الرئيسي أو إحالته على التقاعد، سيتم إحالة الملف إلى 

شخص آخر ويستمر التحقيق دون أي إنقطاع. في حالة حدوث ذلك، سيتم إخطارك بأية تغييرات قد تطرأ على الملف. من 

الضروري أن تعرف أن جريمة القتل أو فقدان شخص عند اإلشتباه في حدوث حيلة شريرة يتم التحقيق فيها ولن يتم غلقها؛ 

 وسيبقى الملف مفتوحاً وفعاالً إلى أن يتم حل القضية. 

 

 

 

 

 

 

يبدأ كل تحقيق من خالل قيام الشرطة بجمع األدلة المادية واإللكترونية وأدلة شهود العيان. ستقوم الشرطة بمعالجة األدلة، وتقييم 

مدى قيمتها، وتتبع هذه األدلة إلى حيث تقودهم. ويتطلب هذا عادة القيام بمقابالت إضافية مع الشهود، أو أفراد العائالت أو إجراء 

 فحوصات مختبرية إضافية بينما يتم جمع األدلة. 

سيتم اإلتصال بك وإجراء مقابلة معك بصفتك أحد أفراد األسرة. وهذا األمر شائع وضروري وقد يكون إقتحامياً في بعض 

األحيان. يحتاج المحقق إلى معرفة المزيد عنك وعن أفراد أسرتك ألنه قد يخبر المحقق عن ما كانوا يقومون به في وقت وقوع 

الحادث. جميع المعلومات التي تقدمها هي معلومات مفيدة. قد تكون األسئلة المتعلقة بأمور حساسة غير مريحة. ال يسأل المحقق 

هذه األسئلة لكي يصدر حكماً أو تكوين رأي عنك، ولكنه يفعل ذلك لمعرفة المزيد عن سلوك أفراد أسرتك، وللمساعدة في 

التحقيق. المعلومات التي تزودها يمكن أن تخبر المحقق عن هوايات أحد أفراد أسرتك وأصدقائه واألماكن التي يرتادها عادة. 

 وجميع هذه المعلومات هي معلومات هامة للتحقيق. 

  من هو المسؤول عن التحقيق؟

 ما هي خطوات اإلجراءات التحقيقية؟



نحن نعرف بأنك قلق بشأن شخص عزيز على قلبك، وقد تراودك الشكوك بشأن التقدم الحاصل في التحقيقات. قد ال يرد المحقق 

على الهاتف عندما تتصل به ألسباب عديدة. حيث يعمل المحقق في أوقات تكون عادة غير منتظمة خالل أيام األسبوع وفي 

عطالت نهاية األسبوع. ويذهبون غالباً إلى المحكمة، ويكونون عادة خارج المكتب للبحث عن األدلة، متابعة األدلة، وهذه هي 

أمور ال تسمح لهم دائماً بالرد على المكالمات الهاتفية. رغم ذلك، إذا تركت لهم رسالة صوتية أو رسالة بالبريد اإللكتروني، 

في نهاية هذا الدليل حيث يمكنك أن  بالمالحظاتسيقوم إما المحقق أو المحقق الرئيسي في اإلتصال بك. قمنا بوضع فقرة خاصة 

 تكتب فيها معلومات اإلتصال.

 

 

 

 

 

 

 

يعتمد توقيت اإلعتقال بشكل كبير على مجريات التحقيق، وظروفها ومدى تعقيدها. يمكن أن تتم بعض حاالت اإلعتقال خالل 

ساعات بينما قد تستغرق حاالت أخرى أيام أو أسابيع أو أشهر أو عدة سنوات. من الضروري أن تتذكر بأنه ليست هناك فترة 

زمنية محددة يمكن فيها توجيه التهمة إلى أي شخص بغض النظر عن وقت حدوث جريمة القتل. سوف لن يتم غلق الملف إلى أن 

 يتم التوصل إلى حل. 

يحدث اإلعتقال دائماً بشكل أسرع عندما يتعاون معنا الشهود )وقد يشمل ذلك أفراد األسرة(. ولكن ال يبدي الشهود التعاون دائماً 

 معنا، ويمكن أن يعرفوا مرتكب الجريمة ولكنهم خائفون و/أو ببساطة ال يرغبون التورط في األمر.  

إذا لم يتعاون الشاهد معنا، ال يعني ذلك بالضرورة أنهم متورطون في الجريمة. من المهم أن تعرف بأن الشرطة ستحاول كل ما 

 في وسعها لتشجيع هؤالء الشهود المترددين على إبداء التعاون معها. 

 لماذا ال يرد المحقق على الهاتف عندما أتصل به؟

 لماذا ال تخبرني الشرطة عن المعلومات المتعلقة بقضيتي؟

رغم أن الشرطة ستحاول إعطاءك أكبر قدر ممكن من المعلومات، ولكن في أحيان عديدة 

يمنعهم القانون وخصوصية المعلومات في القيام بذلك. مثاًل، إذا كان مطلوباً منك ومن 

شخص آخر في المثول أمام المحكمة لإلدالء بالشهادة، فإنه سيتم تعريض التحقيق للخطر 

 عندما يتم تبادل بعض التفاصيل التي سيتم إستخدامها كأدلة معك. 



 

 

التواصل عبر اإلعالم )ومن ضمنها وسائط التواصل اإلجتماعي( هي طريقة عظيمة في نشر الرسائل على الفور. إذا قامت 

وسائل األعالم بتغطية قصتك، فسيرى ويسمع اآلالف من الناس رسالتك، ويتم زيادة الوعي بشأن أحد أفراد أسرتك. رغم ذلك، 

المعلومات التي تقدمها، رغم كونها غير مقصودة، فإنها قد تنشر رسالة لم تكن مقصودة. قبل ان تتكلم مع وسائل اإلعالم )أو 

 المسؤول عن مفلك. بالمحقق الرئيسي تنشر شيئاً في وسائط التواصل اإلجتماعي(، الرجاء اإلتصال 

إذا قررت التحدث مع وسائل اإلعالم، كن مستعداً ومتواجداً حيث ستكون جاهزاً أكثر للتعبير عن أفكارك بوضوح وثقة وأقل 

 عرضة ألن يتم أخذك على حين غرة باألسئلة التي سيتم طرحها عليك. 

إن تلقي طلبات ومكالمات عديدة من وسائل اإلعالم قد يصبح أمراً غير مريح ومرهق عاطفياً عندما تحاول قنوات اإلعالم 

 المتنافسة الحصول على قصتك. 

مهما كانت الظروف، أنت الشخص الذي يقرر متى وأين تلتقي بوسائل اإلعالم أو أفضل وقت يمكن لشخص ما اإلتصال بك. 

يمكنك مراجعة األسئلة والموافقة عليها مسبقاً أو أن ترفضها إذا وجدت أن األسئلة غير مناسبة. وأخيراً، يمكنك التوقف عن إجراء 

 المقابلة في أي وقت شئت. 

 

 "سيساعدك ضابط شؤون العالقات مع وسائل اإلعالم على إدارة إستفسارات وسائل اإلعالم والرد عليها إذا أردت"

 جمع وتحليل األدلة

 الصحافة

يتم جمع األدلة من أماكن عديدة أثناء التحقيق. وعادة يكون فحص وتحليل 

األدلة أمراً متخصصاً ويمكن أن يكون معقداً. يمكن أن يستغرق األمر عدة 

أشهر لحين إستالم فريق التحقيق لنتيجة هذا التحليل من المختبر الجنائي. 

بالنسبة لشخص غريب قد يبدو أن هذه اإلجراءات تستغرق وقتاً طويالً. 

ولكن كن على ثقة بأن فنيو المختبرات وفريق العمل يعملون كل ما في 

وسعهم إلستخراج أفضل األدلة التي ستساعدهم في عملية التحقيق؛ وهذه 

 الفحوص مهمة جداً وال يمكن اإلستعجال بها. 



 الحزن

 ما هو الحزن الطبيعي؟

الحزن الطبيعي هو الشعور الذي يحس به الشخص عند وفاة شخص عزيز على قلبه. يكون الحزن طبيعياً وعفوياً. ويعتبر إجراءاً 

معقداً، وتجربة شخصية ومؤلمة جداً. ويشمل على مجموعة من مشاعر وأحاسيس وأفكار وتصرفات مختلطة. الحزن هو األلم، 

 والحداد هي الطريقة التي نعبر فيها عن الحزن.

   ما هو الحزن المرتبط بجريمة قتل؟

يعتبر الحزن نتيجة وقوع جريمة قتل مشابهاً للحزن الطبيعي، ولكنه فريد من نوعه بسبب آثاره العميقة والطويلة األمد على أسرة 

الضحية. هناك محنة إضافية عندما تعرف بأن شخصاً ما أودى عمداً بحياة شخص عزيز على قلبك وهذا أمر ال يمكنك تصوره. 

وفوق هذا كله، تقوم بالتعامل مع الشرطة ووسائل اإلعالم والمحاكم. وكل هذه أمور تجعل الناجين ضحايا مرة أخرى ولفترة 

طويلة وفي بعض األحيان لسنوات. ويمكنها أن تؤثر في كافة نواحي الحياة، مثل العالقات الشخصية والعمل والحياة اإلجتماعية 

 والصحة البدنية والعاطفية والروحية.

   آثار الحزن المرتبط بجريمة قتل؟

قد يعاني الناس من تسلط األفكار عن الطريقة الهمجية التي قتل فيها شخص عزيز على قلبهم. قد يعانوا من إسترجاع األحداث أو 

الذكريات من مشهد الجريمة، أو من خالل التعرف على هوية شخص عزيز على قلبهم في المشرحة. وكذلك، قد يشعر الناس بأن 

 سالمتهم معرضة للخطر. 

قد يشعر الناجون من ضحايا جرائم القتل بالوحدة والعزلة. قد يبدوا لهم أن المجتمع يلوم الضحية وقد يضعوا وصمة عار على 

وفاتهم. ويشعر الكثيرون منهم وكأنه ال يوجد أي شخص يدرك عمق حزنهم، وأن األشخاص اآلخرين لديهم توقعات غير واقعية 

 عن الوقت الذي يحتاجه الشخص لكي يحزن على فقدان شخص عزيز على قلبه نتيجة اإلغتيال. 

يمكن أن يكون التعامل مع الشرطة أمراً صعباً للغاية، وخاصة في المراحل المبكرة عندما تكون األسرة تحت تأثير الصدمة 

وتحاول أن تتصالح مع ما حدث. قد ال تكون الشرطة قادرة على إعطاء أية تفاصيل عن جريمة القتل بسبب التحقيقات الجارية، 

 والتي تجعل األسرة تشعر بالغضب والعزلة والحيرة. 

يمكن أن يثابر الصحفيون وقنوات اإلعالم في محاولة الحصول على "القصة" من األسرة. وهذا ينطوي على إمكانية اإليقاع 

 باألسرة ضحية مرة ثانية والتأثير في صحتهم العاطفية والفكرية والبدنية. 

الجنازة هي مرحلة مهمة في رحلة الحزن. ألنها تعطي فرصة أخيرة لكي تقول وداعاً للضحية. رغم أن رؤية الجثة تعطي فرصة 

 أخيرة لكي تودعه ولكن الصورة األخيرة قد تزيد من األلم. إنه إختيار شخصي وقد يصبح صراعاً عاطفياً داخلياً لبعض الناجين.

 حقنا في أن نحزن

 من المهم أن تأخذ وقتك في أن تحزن. يحزن الجميع بطريقة مختلفة، ولكن يستحق جميعهم اإلحترام والفهم والصبر والعاطفة. 

بصفتك أحد الناجين من ضحايا جريمة القتل، فإنك تمر بأسوأ فترة حزن يمكنك أن تتوقعها. وليست هناك خارطة طريق في هذه 

الرحلة. تعتبر إحتياجاتنا ومشاعرنا الشديدة طبيعية في هذه الظروف ولدينا الحق في أن يتم إحترامها. بالنسبة لبعض الناجين من 

غير المتوقع أن يحصلوا على النتيجة النهائية أو القبول التام. وبكل بطء نقوم بتكامل هذا الحزن إلى حياتنا، وإعادة بناء أنفسنا 

 بكل ألم وأن نسعى من أجل الحصول على "حياة طبيعية جديدة". 

 

 أنت الشخص الوحيد الذي يتحكم في الوقت، ترفق بنفسك.



 الدعم المتوفر لك

قانون مساعدة ضحايا الجريمة في بريتش 
 (CVAAكولومبيا )

الضحايا الذين تعرضوا لإلصابة نتيجة حدوث بعض 

أنواع الجريمة، أفراد األسرة القريبين لهؤالء الضحايا 

الذين تعرضوا إلى اإلصابة أو الوفاة وبعض الشهود، كل 

هؤالء قد يكونوا مؤهلين للحصول على المساعدة المالية 

أو اإلستحقاقات. في بعض الحاالت، يجب أن يتم إستالم 

الطلبات خالل سنة واحدة من تاريخ حدوث الجريمة. ال 

يتطلب منك اإلنتظار لحين توجيه التهم أو لحين إدانة 

مرتكب الجريمة قبل تقديم طلب الحصول على 

 اإلستحقاقات. 

 الضغوط المالية

إن المرور بتجربة مأساوية عند قتل أو فقدان طفل يمكن أن 

يترك فيك أثر الحزن وتكون غير قادر على العمل. إن منحة 

 دعم الدخل الفدرالي لوالدي األطفال المقتولوين والمفقودين 

(PMMC متوفرة لمساعدتك على تغطية تكاليف إحتياجاتك )

المالية وأنت تحاول التأقلم مع هذه المأساة. هذه المنحة متوفرة 

للوالدين المؤهلين واللذان فقدا دخلهما من خالل أخذ فترة 

إنقطاع من العمل للتأقلم مع مأساة وفاة أو فقدان طفلهما نتيجة 

جريمة محتملة وفق أحكام القانون الجنائي. لكي تتأهل 

، يتعين أن تتوفر فيك معايير PMMCللحصول على منحة 

األهلية لمقدم الطلب وللحادث. للحصول على مساعدة إضافية، 

الرجاء اإلتصال بوحدة خدمة الضحية في كتيبة الشرطة أو 

 عبر الرابط أدناه.  PMMCبادر بزيارة موقع منحة 

  موارد تهمك

 منحة دعم الدخل الفدرالي لوالدي األطفال المقتولين أو المفقودين   

EN.pdf-http://www.cpomc.ca/legislation/pdf/PMMC 

 :رابط خدمة الضحية  
 crime/victimlinkbc-of-justice/victims-http://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal 

 ( القانون الكندي لحقوق الضحاياCVBR) 
23.7/-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-http://laws 

 ( قانون ضحايا الجرائم في بريتش كولومبياVOCA) 

 http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96478_01 

 ( قانون مساعدة ضحايا الجريمةCVAA) 

 http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/01038_01 

  منظمة دعاة وقف الجريمة(Crime Stoppers): 8477-222-800-1 http://www.solvecrime.ca/  
 

 توجد معلومات إضافية على الغالف الخلفي

http://www.cpomc.ca/legislation/pdf/PMMC-EN.pdf
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/victimlinkbc
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-23.7/
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96478_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/01038_01
http://www.solvecrime.ca/
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 حقوق الضحية

 

يقدم هذا القانونان (: BCVCA( وقانون ضحايا الجريمة في بريتش كولومبيا )CVBRالقانون الكندي لحقوق الضحية )

حقوق معينة إذا كنت ضحية لجريمة وفق القانون الجنائي. هناك حدود لممارسة هذه الحقوق لضمان أنها ال تتدخل مع إقامة 

 العدالة على نحو صحيح. 

الضحية هو أي شخص تعرض إلى أذى بدني أو عاطفي، أو (: CVBRتعريف الضحية وفق القانون الكندي لحقوق الضحية )

أضرار في األمالك، أو خسارة إقتصادية نتيجة حدوث جريمة. يجب أن يكون الشخص في كندا، يحمل الجنسية الكندية أو مقيماً 

 دائماً في كندا. 

األشخاص اآلخرون الذين يمكنهم التصرف بهذه الحقوق نيابة عن الضحية عندما ال يمكنه القيام التصرف نيابة عن الضحية: 

بذلك: زوج الضحية؛ أو شريك الزواج العرفي الذي كان يسكن مع الضحية لمدة عام واحد على األقل قبل وفاة الضحية؛ أحد 

أقرباء الضحية أو شخص تحت إعالته؛ أو أي شخص آخر لديه حق حضانة الضحية أو الذين تحت إعالة الضحية. مالحظة: ال 

يشمل تعريف الضحية على الشخص الذي تم إتهامه أو إدانته، أو تم إعتباره غير مسؤول جنائياً بسبب إصابته بإختالل عقلي عن 

 الجريمة التي أدت إلى كونه ضحية. 

يكون للضحية الحق في الحصول على المعلومات، والمشاركة، والحماية، واإلسترداد. حسب الطلب، سيحصل حقوق الضحية: 

الضحايا على ما يلي: معلومات عن نظام العدالة الجنائية وعن الجاني؛ خدمات وبرامج متوفرة للضحية؛ مراجعة اإلفراج 

المشروط للجاني وتوقيت وشروط اإلفراج؛ تفاصيل عن مدى التقدم الذي أحرزه الجاني فيما يتعلق بخطته التأهيلية؛ تاريخ 

اإلفراج عن الجاني، تعريف وشروط اإلفراج وصورة حديثة للجاني قبل اإلفراج عنه وفق حاالت معينة أو عند اإلنتهاء من 

 عقوبته. 


